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TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES   

 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto desta licitação: Aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades 

Básicas de Saúde do Munícipio de Curuçá/PA, de acordo com a proposta de n° 11674805000122002- 

MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, recursos financeiros, emenda 

parlamentar n° 81000293/ Relator Geral. 

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório, 

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: 

Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – Aquisição de 

equipamentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde do Munícipio de 

Curuçá/PA, de acordo com a proposta de n° 11674805000122002- MINISTÉRIO DE SAÚDE, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante 

medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a 

promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos 

programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.  

2.2. AS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO ORA LICITADO SÃO: 

ITEM DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO UND QTD 

1 Ar-Condicionado: tipo split capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 btus/quente e frio UND 8 

2 Bebedouro/ Purificador Refrigerado: pressão coluna simples UND 6 

3 

Bicicleta:  com aro 26, freios dianteiro e traseiros, com cestinha dianteira, 

paralamas dianteiro e traseiros. A bicicleta dever possuir retrovisores e 

refletores ou adesivos de segurança. 

UND 46 

4 
Cadeira: material de confecção/braços/regulagem de alt/rodízios/assento e 

encosto: aço / ferro pintado/não possui/não possui/não possui/estofado 
UND 9 

5 Escada com 2 degraus: aço inoxidável. UND 1 

6 
Estante:  material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço: aço/ferro 

pintado/de 101 a 200 kg/possui 
UND 2 

7 
Mesa de Escritório: material de confecção/formato/gavetas: madeira ou mdp ou 

mdf ou similar/retangular/possui 
UND 8 
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8 Mesa de Exames: estrutura/material de confecção:com armário/madeira-mdf UND 4 

9 

Tablet 10 polegadas: Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 

ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; 

Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno 

de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; 

Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP ; Conexão 

USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com 

sensores osciloscópio, acelerômetro. 

UND 29 

10 
Ventilador de Teto/ Parede: composição/ tipo: 3 ou 4 pás/ parede, Voltagem 

220, 110 Volts 
UND 1 

    
3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

3.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo 

com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.  

3.2 Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto 

da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 

 3.3 Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade 

dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o 

Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 

 3.4 Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III. 

4.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

4.1 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a 

qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto 

contratado.  

4.2 Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que 

apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às 

exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o 

recebimento ou pagamento.  

4.3 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante 

prévia e expressa autorização do Contratante. 
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4.4 Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os 

documentos necessários, sempre que solicitado.  

4.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente 

participou do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de 

habilitação.  

4.6 Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica 

vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações 

técnicas correspondentes.  

4.7 Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo III. 

5.0 DO PRAZO E DA VIGÊNCIA   

5.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contratação, que admite prorrogação nas 

condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será 

considerado da emissão do Pedido de Compra: Entrega: 30 (trinta) dias.  

5.2.A vigência do respectivo contrato será determinada: até o final do exercício financeiro 

de 2022, considerado da data de sua assinatura. 

6.0 DO REAJUSTAMENTO  

6.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.  

6.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os 

preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação 

verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da 

respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

 6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  
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6.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a 

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, 

sempre que este ocorrer.  

6.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  

6.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

 6.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. 

7.0 DO PAGAMENTO  

7.1 O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, 

contados do período de adimplemento.  

7.2 O desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo 

adimplemento, de acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em 

conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros.  

7.3 Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual 

poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de 

qualquer natureza. 

8.0 DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1 Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das 
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obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo ORC 

obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. 

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO  

9.1 Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal 

do contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de 

pertinentes a essas atribuições. 

10.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 10.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas 

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

10.2 A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, 

sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 

86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução 

do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela 

inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 

fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.  

10.3 Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) 

dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela 

do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.  
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10.4 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação 

escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência 

e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda 

que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente. 

11.0 DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  

11.1 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e 

desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a 

compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data 

correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão 

do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, 

onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e 

a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação 

financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE 

acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo 

Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação 

financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, 

em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 

Curuçá/PA, 07 de julho de 2022. 

 

__________________________________ 

Maria do Socorro Pinheiro Ruivo 

Sec. Mun. De Saúde 

Port. N° 004/2021 
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